
 1

7. számú előterjesztés 
Minősített többség  

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. június 28-i rendes ülésére 
 

 
Tárgy:  A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító 

okiratának módosítása és további ügyvezető választása 
 
 
 
Előterjesztő:  Szabó Loránd polgármester 
 
 
 
Készítette: dr. Szabó Péter jegyző 
 
 
 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   

 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Gulyásné Kovács Zita ügyvezető, Dombóvári 

Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:  

dr. Szabó Péter jegyző 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 
     
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  

dr. Szabó Péter jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 483/2017. (X. 30.) Kt. határozattal 2018. december 31. napjáig 
Gulyásné Kovács Zitát választotta meg a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. 
Az ügyvezető asszony jelenleg tartósan távol van, munkába állása bizonytalan. A napi 
feladatok belső helyettesítéssel meg vannak oldva, de annak érdekében, hogy a 
társaság működőképessége hosszú távon biztosított legyen, javaslom még egy 
ügyvezető megválasztását, önálló cégjegyzési jogosultsággal. A megválasztáshoz 
szükség van a társaság alapító okiratának módosítására. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról és ügyvezetésének kibővítéséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 
nevében a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, 
Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntéseket hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 

alapító okiratát módosítja annak érdekében, hogy lehetővé váljon két, önálló 
cégjegyzési jogosultsággal rendelkező ügyvezető megválasztása. 
 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
további ügyvezetőjének – munkaviszony keretei között, ügyvezető igazgatói 
munkakörben – 2018. július 1-től …………...-ig …………….-t bízza meg. A 
képviselő-testület az ügyvezető igazgató munkabérét havi bruttó ………….,-Ft-ban 
állapítja meg. A saját gépkocsi használatával kapcsolatos költségek megtérítésére a 
felügyelő-bizottság döntése szerint kerül sor. 

 
A Képviselő-testület felkéri a felügyelő-bizottság elnökét az ügyvezető igazgató 
munkaszerződésének az aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás 
aláírására, továbbá megbízza Gulyásné Kovács Zita ügyvezetőt, hogy 
gondoskodjon a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé a változásbejegyzés 
iránt. 

 
Határid ő: azonnal – a változásbejegyzési kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 

Szabó Loránd 
polgármester 


